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Udsigt over Gusco

Nyt fra bestyrelsen:
Strik
Desværre har det vist sig at Heiydis mor ikke var i stand til at strikke for os.
Derfor venter vi i disse dage på en pakke med lækkert Alpaca tøj, sendt til
Danmark af Jens. Vi har solgt godt i det forløbne år, så det er vigtigt, at vi får
depoterne fyldt op. Vi er spændte på at se, hvad Jens har valgt ud til os, men
sikkert er det, at det er en god kvalitet.
Læs om Heiydi på bagsiden af bladet. Det er dejligt, at vi kan se det hjælper.
Horisont
Vedr. Horisont, er det første besøg i juli måned blevet aflyst, idet de rejsende
ville være i Cusco en lørdag og søndag. Her er Inti lukket, men ved næste
besøg i oktober måned, er der taget hånd om dette problem.
Folkeuniversitetet
For os der bor i København og omegn, er der mulighed for at følge et kursus
”Kultur og Dagligdag i Inkariget”. Det foregår over 10 torsdage, hvor 1.gang
er torsdag d. 5. september kl. 19.15 – 21.00 - Hold nr. 5262.
Gå ind på www.fukbh.dk, skriv ovennævnte i søgefeltet, hvorefter i kan læse
mere om indholdet.
--------------------------------------------o0o--------------------------------------------Træplantning.
Jens var på besøg i Danmark i juni måned. Her fortalte han om træplantningsprojektet, der langsomt men sikkert skrider fremad. Der er nu endelig
tilslutning fra de 2 kommuner og den tredje er på trapperne.
En biolog Miguel Angel Atausupa Quin, der er miljøspecialist, har lavet
tegninger om nogle af områderne, hvor det er planlagt at eucalypso træerne
fældes og de oprindelige træer plantes.
Der er indtegnet en naturlegeplads og det hele skal naturligvis være et
økologisk område, hvor familier kan tage ud, når de har fri og nyde naturen.
De forskellige områder bliver nu inddraget i byplanlægningen.
Der er absolut gehør for klima og de klimaændringer der sker i de kommende
år. Dette er nyt, at kommunerne tager højde for disse ting. Kommunerne ser en
fremtid med hytter der udlejes til turister. Dette er dog ikke inden for vores
regi, men alle kommuner ser vist en fremtid i turisme.

Lidt fra vores loppemarked den 15.juni
Så lykkedes det igen at afholde loppemarked den 15. juni 2013.
Det var fjerde gang og som sædvanlig på Lykkesholmsalle.
Vi mødte op kl. 8.00 og alt blev fundet frem og stillet op. Stort set var alt var
som det plejede at være. Dog var menuen anderledes. Den bestod denne gang
af Perubøffer med 1 stk. flutes og lidt dip til. Til dessert kunne der købes
meget lækker lagkage.
Allerede før kl. 10.00 ankom den første mulige kunde og selvom vi fortalte,
at vi ikke var helt klar endnu, da vi jo først åbnede kl.10.00, så fortsatte
vedkommende med at gå rundt og se sig lidt omkring. Vi blev dog hurtig
enige om, at det var en opkøber, som nok også skulle nå alle de andre steder,
hvor der også var loppemarked i løbet af weekenden. Det betyder ikke noget
for os, tværtimod, for bare de køber lidt, så er vi jo glade, for det drejer sig jo
om at skaffe penge til børnene i Peru.

Vejret var rimeligt. Ikke for varmt og ikke for koldt, så markedet var pænt
besøgt. Det var rigtig hyggeligt, at møde gamle kendinge fra tidligere, men vi
bemærkede da også, at et par af de mest trofaste lopper ikke dukkede op.
Vi håber og tror, at de blot har været på ferie, eller måske havde en lille
sommerforkølelse ramt dem.
Da loppemarkedet sluttede kl. 16.00 havde vi ikke udsolgt, men der var dog
solgt pænt. Vi måtte så rydde det hele sammen igen og sætte alt på plads.
Alle var nu godt trætte, så en Perubøf var dejlig at indtage under dække af
paraplyer. Sådan kan det gå, men det var da godt, at hele dagen havde været
tør.
Vi tør godt gentage succesen.

Generalforsamlingsreferat
Mandag den 15. april 2013, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær
generalforsamling i Solens Børn med følgende dagsorden:
Indledningsvis viste Aase Johannessen lysbilleder fra sit besøg hos Inti i
Cusco i efteråret 2012. Billederne viste bl.a., hvordan fødselsdagen på Inti
blev fejret med deltagelse af børn og lærere fra de forskellige afdelinger af
Inti. Der var meget festlige musik- og danseindslag fra forskellige grupper af
børn og unge. Også prosessionen til den lokale kirke med madonna var
spændende at følge.
Jannie Fursund var netop vendt hjem fra et besøg i Cusco. Hun havde besøgt
den nye samarbejdspartner Purisusun, hvor hun havde fået en grundig
rundvisning i deres store selvbyggede hus og forklaring om, hvordan stedet
arbejdede. Vi støtter en ung ved navn Erica, som i løbet af 4 år vil uddanne sig
indenfor hoteladministration.
Jannie havde også talt med nogle af de unge på Inti fra projektet Ung i
Uddannelse, som havde udtrykt stor taknemmelighed over, at de fik støtte til
deres uddannelse fra Solens Børn.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Valg af dirigent & referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent for
2014
Indkomne forslag
 Fra medlemmer
 Fra bestyrelsen
Valg til bestyrelsen
 Aase Johannessen modtager genvalg
 Ane Marie Barslev modtager genvalg
 Indstillet af bestyrelsen: Jannie Fursund
Valg af revisor: Amdi Hansen modtager genvalg
Eventuelt

Ad punkt 1;
Til dirigent valgtes Svend Vexby, der konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Referent blev Ane Marie Barslev.

Ad punkt 2:
Næstformand Leah Holbeck forelagde bestyrelsens beretning, da formanden
Jens Lauritz Sørensen, som er bosiddende i Cusco, Peru, ikke var til stede.
Beretningen blev godkendt.
Ad punkt 3:
Kasserer Aase Johannessen gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden
kommentarer.
Kontingentet på kr. 200 pr. år forblev uændret og godkendt.
Ad punkt 4:
Fra medlemmer: Der var indkommet en skrivelse fra et medlem med følgende
ordlyd:
Til Bestyrelsen i Solens Børn
Jeg vil bede jer om at ændre vedtægterne ved førstkommende
generalforsamling, således at alt vedr. aktiviteter baseret på R. Steiner
pædagogik fjernes.
Venlig hilsen Else Slagebro ”Waldorf”
Dirigenten afviste dette med følgende begrundelse:
Else Slagebro kan stille FORSLAG om at ændre vedtægterne.
Derudover mangler forslaget begrundelse, og da forslagsstilleren ikke selv
møder op og begrunder, afvises forslaget af generalforsamlingen, da det ikke
er muligt at behandle det under de givne forudsætninger.
Fra bestyrelsen: Bestyrelsen fremlagde forslag om nye vedtægter, som har
været trykt i sidste nyhedsblad.
Dirigenten konstaterede overordnet, at teksten er moderniseret og der er for
nogle paragraffer sket en sammenlægning og opstramning. Ellers er der
ingen ændring i de juridiske forhold, som har betydning for foreningens virke.
Efter en gennemgang af ændringerne blev de nye vedtægter vedtaget.

Ad punkt 5:
Aase Johannessen blev genvalgt.
Ane Marie Barslev blev genvalgt.
Jannie Fursund blev valgt til bestyrelsen
Ad punkt 6:
Amdi Hansen blev genvalgt til revisor.
Ad punkt 7:
Vi har holdt bestyrelsesmøder i Ansgar Kirke og der vil fremover være
mulighed for at opbevare Solens Børns varelager i et aflåst rum i kirken.
Solens Børn vil opstille en salgsbod i Ansgar Kirke ved kommende Åbent Hus
arrangementer og Gospel Koncerter.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00
Som dirigent:

Som næstformand:

Svend Vexby

Leah Cecilie Holbeck

Solens Børn
Årsberetning for året 2012
13. januar 2012 – 15. april 2013

Velkommen til Solens Børns årlige generalforsamling i Ansgarkirken.
Bestyrelsen har i godt et års tids samarbejdet om de projekter, som vi om lidt
vil komme nærmere ind på, og selv om vores formand Jens Laurits Sørensen
er bosiddende i Peru, har det ikke været svært at drage ham med ind i
samarbejdet, dels da vi har kunnet holde møder, hvor Jens har deltaget over
Skype, og dels fordi både Aase Johannesen og Jannie Fursund begge i det
forgange år har været i Peru – og her kunnet inddrage Jens og drage nytte af
dette.
Da der både er tale om en årsberetning og formandsberetning, havde det været
naturligt, at Jens afholdt denne, men det kan af gode grunde ikke lade sig
gøre. Derfor er det mig som næstformand, der på den samlede bestyrelses
vegne står for beretningen her i aften.
Jeg vil kort berette om de forskellige bestyrelsesmedlemmer; Jens er som sagt
fast bosiddende i Peru med sin hustru Olga, og orienterer og informerer derfra
den øvrige bestyrelse om projekter og tiltag fra nærområdet.
Jannie, som længe har været aktiv på sidelinjen og klar til at træde ind i
bestyrelsen, har i marts 2013 besøgt Inti og klaret forskellige opgaver for
Solens Børn – her bl.a. indkøb til vores varelager.
I oktober 2012 besøgte Aase vores formand Jens og har vilde planer om bl.a.
at besøge Inti igen. Det har for både Jannis og Aases vedkommende været en
fantastisk oplevelse, og andre i bestyrelsen overvejer ligeledes at besøge Inti,
da det naturligvis giver et godt indblik i Solens Børns arbejde. Således har
Frederick allerede til oktober planer om at tage til Peru.
Udover de allerede nævnte, har Ane Marie Barslev, Merete og hendes mand
Svend ligeledes lagt et stort arbejde i blade, hjemmeside, regnskaber, salg mv.
Og det skal nævnes at Ane Marie og Jannie i særdeleshed lægger en masser
kræfter i projekt Ung i Uddannelse, som jeg vil vende tilbage til.
Som det ser ud nu, har Jens planer om at komme til Danmark ultimo maj – og
vi har lumske planer om at holde en Solens Børn aften i Ansgar, hvis vi kan få

overtalt Jens til at komme – hvor alle er velkomne……
Med hensyn til 2012, kunne Jens sidste år berette, at Solens Børn gik ud af
2010 med et underskud på 5.000,- kr. - det er nu vendt til et overskud på
39.000,- kr. - dels fordi vi har nedsat driftstilskuddet til Inti og dels fordi vi har
haft et rigtig godt salg af varer fra Peru på diverse markeder og
Steinerskolerne.
I den forbindelse samledes bestyrelsen for nogle måneder siden hos Aase,
hvor hele varelagret blev gennemgået og en del varer blev sat ned. Derfor er
der solgt godt ud af Solens Børns varelager, til trods for at Aase indkøbte en
del på sin efterårstur. Men heldigvis har Jannie lige hjembragt en masse gode
ting, som naturligvis skal sælges på de kommende markeder.
I forbindelse med markeder – skal det her meddeles, er Fair Festival i
Fælledparken desværre er ophørt. Vi tjente en del penge på dette marked –
men som sagt eksisterer det (desværre) ikke mere, og vi er derfor primært ude
på skolerne og private steder. Derudover har vi også fået tilsendt penge fra
Jens´s niecer Liv og Sara, som er elever på en helt almindelig folkeskole i
Tyskland, og som fra salg på deres julemarked i 2012 donerede noget af
overskuddet til Solens Børn. Det er vi naturligvis utroligt glade og
taknemmelige for.
Vedrørende fonde, søger vi stadig midler – og har i 2012 modtaget donationer
fra Merkurfonden – JL-fonden – Lions Club – Tipsmidler – og er naturligvis
meget taknemmelige for dette. Det er et større arbejde, og vi oplever, at der er
mange om at søge, og at det derfor ikke er så nemt at få tilskud den vej. Men
vi bliver naturligvis ved med at søge midler til Solens Børn.
Det er glædeligt at kunne meddele, at medlemstallet er svagt stigende, til trods
for, at der har været en del dødsfald blandt vores trofaste medlemmer, så
derfor er en af det helt store opgaver, at værge nye medlemmer til Solens
Børn, når vi for eksempel er ude på markederne.
Derfor vil jeg på Solens Børns vegne gerne sige tusinde for alle de frivillige
bidrag, som i særdeleshed kommer fra vores medlemmer, og samtidig
opfordre Jer til at få Jeres venner, familie og bekendte til at melde sig ind i
Solens Børn – Hvis nogle har nogle lyse og gode ideer til hvordan vi kan
værge mange flere medlemmer, må I meget gerne sende en mail eller ringe til
os :o)

Hvis vi skal se lidt på, hvad der er sket i det forgangne år, så er der bl.a. på Inti
forestået en større udvikling – idet de siden 2011 har samarbejdet med Red
Barnet Canada – det betyder for Inti, at de nu får den nødvendige økonomiske
støtte og en støtte som er garanteret i 5 år. Det betyder også, at de kan arbejde
med mindre grupper i landsbyerne – og i samarbejde med forældrene bl.a.
være medvirkende til, at forhindre de unge piger i at prostituere sig i
mineområderne. Samtidig er der strømmet flere børn og unge til – på Inti –
hvilket betyder at flere får hjælp – men det betyder også, at der er brug for
mange flere ressourcer til stedet, da der går rigtig mange penge til at drive
selve institutionen. Der er således omkring 125 børn og unge på Inti i
øjeblikket – og de har alle brug for hjælp.
Jeg vil gerne fremhæve især ét af de projekter på Inti, hvor Solens Børn har et
direkte forhold til de unge, - og det er Ung i uddannelse: Af de 13 unge, som
pt. er under uddannelse – bliver de 4 af dem færdige her i løbet af sommeren
2013 – det betyder for dem, at de forhåbentlig får et arbejde, og det betyder for
Inti og Solens Børn, at vi kan få 4 nye unge mennesker i gang med en
uddannelse. En af de unge vil gerne fortsætte sit studie og uddanne sig til
jordemoder – det er der givet grønt lys for fra bestyrelsens side – og i den
forbindelse er Jannie i gang med at finde ud af hvad det rent faktisk koster.
Men vi vil gerne have endnu flere i gang – og det koster naturligvis noget at
holde dette projekt kørende. Sidste år brugte vi omkring 30.000,- kr. til
projektet, og vi må i år forvente, at bruge nogle flere midler, da selve
eksamensafgiften koster omkring 3.000,- kr. pr. person.
Derudover har vi projekt Lykke – hvor Morten, som er en ung mand fra
Jylland der besøgte Inti i 2011 og ca. opholdt sig i området i 5 måneder, har
planer om at de indkomne penge kr. 3600 eksempelvis benyttes til at
indspille en cd med børnene. Den skal i så fald sælges i Dk. og være med til at
generere nogle flere penge til aktiviteterne på Inti.
Som julegave fra Solens Børn, blev der sidste år bevilget en sum penge til Inti,
således at børn og unge kan blive undervist i gøgl. Samtidig med at det gerne
skulle være sjovt, styrker det børnenes og de unges kropsbevidsthed – her især
deres finmotorik, som alle jo har godt af. Det kommer til at løbe af staben i
løbet af marts til oktober, med optræden til Intis 14 års fødselsdagsfest i
oktober.
Nye tiltag i årets løb:
Puririsun – betyder på deres eget sprog – (hvad hedder det) vi går sammen –
(quechua)

Puririsun er et værested, som er baseret på Maria Montesorris principper –
stedet er beliggende i det fattigste område i Cusco og rummer børn og unge fra
alderen 3 – 25 år.
I efteråret 2012 besøgte Aase og Jens stedet og sammen med resten af
bestyrelsen er der truffet en beslutning om at støtte en af de unge økonomisk.
Det er en ung kvinde på 18 år, som hedder Erica, og som læser administration.
Hun forventes at færdiggøre sin uddannelse om 4 år.
Derudover er der Heiydi, som er en lille pige på 3 år, som havde iltmangel
under fødslen, og derfor ikke fungerer normalt. Aase har mødt Heiydi og
hendes familie, og i samarbejde med familien og Solens Børn, er der nu sat et
program, hvor hun får den fornødne professionelle hjælp, så hun kan udvikle
sig og forhåbentlig komme til at fungere normalt.
Allerede på nuværende tidspunkt, har flere af vores medlemmer uopfordret
sendt ekstra penge til behandlingerne og til at hun kan gå i børnehave, hvilket
især familien og Solens Børn er meget taknemmelige for. Det er ret flot at se,
at vores medlemmer i den grad kommitter sig til Heiydi og hendes udvikling.
Træplantning : I begyndelsen af 2012 startede et initiativ til at plante træer på
de eroderede bjergsider, som omringer Cusco – Jens er initiativtageren til dette
og har involveret både borgmesteren og frivillige i området. Der er afsat et
større beløb til projektet, og vi forventer, at det går i gang snarest, da der er
stor brug for det.
Bestyrelsesmøder: Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling sidste år - og udover at flere bestyrelsesmedlemmer rejser
en del, har flere været praktiske grise – således er det bestyrelsesmedlemmerne, som stiller op til markeder og julesalg.
En del af møderne er blevet afholdt i Ansgarkirken, da Ansgarkirken og
Menighedsplejen i Ansgarkirken støtter Solens Børn. Derfor vil der til kirkens
Åbent Hus arrangementer være mulighed for at købe vores varer – så hold øje
med både Solens Børns og Ansgarkirkens hjemmeside for arrangementer.
Ligeledes går Ansgarkirkens kollekt i hele 2013– med undtagelse af juleaften
– ubeskåret til Solens Børn.
Nyhedsbreve: Der er sendt 3 nyhedsbreve ud i 2012 – og det samme forventes
i 2013. Det er Aase, Merete og Ane Marie, som har foretaget dette store

arbejde i samarbejde med Svend. Ligeledes er hjemmesiden opgraderet, og
man kan her følge med i alle vore nye tiltag. Så stor tak til deres store og
frivillige arbejde.
Udover nyhedsbreve, er Solens Børn nu også på Facebook – der skal dog
arbejdes videre med dette, da vi ikke er helt tilfredse endnu. Så der skulle
gerne snart være et link i vores nyhedsbrev til Facebook. Husk også at blive
venner med Jens.
For ikke så længe siden – læste jeg i avisen, at den største lykke faktisk –
udover at være sammen med familie og venner, er at GIVE – derfor vil jeg til
sidst gerne slutte af med, at det er fantastisk at se, at alle i Solens Børn rent
faktisk gør en forskel for nogle mennesker på den anden side af jorden ved at
give. At rigtig mange mennesker støtter og hjælper på hver deres måde, for at
mennesker, som har det hårdt, kan få en hjælpende hånd. At fonde og andre
pengestærke støtter op med den nødvendige økonomiske ballast til at sikre
projekterne.
Så tusinde tak til alle – og må året i år være det år, hvor endnu flere støtter op
omkring Solens Børn, og at vi kan nå ud til endnu flere.

Peru artikel fra volontør Fillip Nielss
Fillip Nielss har arbejdet 3 måneder som volontør på Inti. Læs her uddrag af
hans oplevelser – læs det hele på vor hjemmeside www.solensboern.dk under
Frivillig.
Peru- Cusco- Inti.
Jeg var i Peru fra den 1.3. -29.5.2013. Det meste af tiden var jeg i Inti.
Forskellen er stor, især når man kommer fra Danmark og ikke på forhånd
kender det sydamerikanske kontinent.
De kommer fra landet fra små lerklinede hytter med bliktag, hvor man dyrker
afgrøder per håndkraft som i DK for 1-200 år siden. Så drager de til det
forjættede land, byen, i det evindelige håb om arbejde, løn og velfærd. Og det
er der ikke, lønarbejdet, så hvad? Ja, så er det, at nogen lever på gaden, fristes
til at sniffe lim, drikke træsprit o.s.v. Og hvad med deres børn?
Solens Børn, NGO (Non Government Organisation) blev stiftet af danskeren
Jens Laurits Sørensen i 2002 med det formål at ”støtte fattige og udsatte børn
og unge af overvejende indiansk oprindelse i Cusco, Peru.”
Det var vel udgangspunktet for Inti eller som det egentlig hedder Inti
Runakunaq Wasin, kreativt værested, som vil give støtte til at gennemføre
skoleforløb med lektiehjælp, skolepsykolog, et ordentligt måltid mad hver
dag, støtte til efterfølgende videreuddannelse, støtte til udviklingshæmmede
og støtte til uddannelsesvirksomhed i al almindelighed.
Forældrene skal være med på den. På forældremøder undervises de i deberes
og derechos, børns pligter og rettigheder med bl.a. retten til et liv, en familie
og en uddannelse.
Inti har 5 steder i alt. Hovedsædet, moderstedet, ligger i San Jeronimo, i den
østlige udkant af byen, i umiddelbar nærhed af fængslet. Det åbner 8.30, og så
kommer 1.kuld dryssende. Det er dem, der skal i skole om eftermiddagen. De
er 12-15 år, får deres lektiehjælp og tilbydes undervisning i
smykkefremstilling, læderarbejde og musik og nåja, selvfølgelig, at hjælpe til i
køkkenet, hvor dagens måltid bliver tilberedt, almuerzo, frokost. dagens
vigtigste måltid i Peru. Så smutter de lidt i 13, for nu skal de i skole, og næste
hold kommer, det er dem, der har været i skole om formiddagen, de er 6-12 år.
De starter med almuerzo, og så følger deres lektiehjælp og undervisningstilbud
bagefter. Der lukkes ned kl. 17.30. Og så er der endelig en 3.gruppe af ældre,
udviklingshæmmede drenge…
Det er her de fleste frivillige kommer. Men det er helt nødvendigt at kunne
spansk. Skal man yde lektiehjælp, skal man i princippet jo ud fra lærebøger
eller opgavehæfter forstå, hvad opgaven går ud på, kunne løse den og kunne
forklare løsningsmetoden til eleven…for slet ikke at tale om den finfølelse,
der skal til for evt. forstå, at der er noget der tynger, og som må luftes, inden

man kan lave sine lektier.
Tilbage til Inti. Udover moderstedet i San Jeronimo er der også Dignidad
National i Santiago i den anden ende af byen, hvor børnene er yngre, 6 år-1011 stykker.
Og uden for Cusco kan man tage landbussen til Pillipampa (30 km længere ud
end San Jeronimo) eller til Andahuaylillas , der ligger 5 km længere ud ad
samme vej, hvor der ligeledes er væresteder, her dog kun om eftermiddagen
fra kl. 15-18.
Jeg selv følte nok, at mine spansk-kundskaber var utilstrækkelige og der var
en periode, hvor jeg holdt til i køkkenet og snittede grønsager. Siden kom jeg
til at gå på sprogskolen om formiddagen, spiste frokost i San Jeronimo for så
at drage videre til Pillipampa og Andahuaylillas. Det var rimeligt
anstrengende! I princippet behøvede jeg ikke at spise frokost i San Jeronimo,
men jeg følte vist , at det var vigtigt at bevare lidt kontakt med
”hovedkontoret”. Og rart også med et hjemmelavet måltid mad!
I Pillipampa følte jeg endvidere, at jeg kom til at gøre en forskel. Eleverne var
ikke helt så gamle, typisk 6-12 år, og der kunne jeg brænde igennem med min
særegne kombination/kompetence af fysisk tumlen, legeonkel, synge med dem
og lære dem lidt engelsk.
De har engelsk i skolen, men lærerne på sprogskolen har ikke den store
respekt for den undervisning og man kan da hurtigt finde ud af, at det både
kniber med udtalen som med det, selv at anvende sproget, at bruge det! Her
kan man gå ind og være en hjælp, men man skal kende betingelserne. Det er
ikke skole, det er frivilligt, jo lidt SFO-agtigt, og derfor skal det også være
sjovt. Man skal selv bære rundt på det gode humør som smitter!
Så skal man også passe på med de sydamerikanske aftaler, som kan være
ganske anderledes løse, end man måske kender det hjemmefra. Så hvis de
involverer én selv, så skal man insistere på klar besked. Hvornår skal jeg tage
derud? Alene eller sammen med en anden? Hvilken bus skal jeg tage og hvor
er stoppestedet? o.s.v.
Men grundlæggende synes jeg, at Inti fungerer. Der er simpelthen et positivt
arbejdsfællesskab og eleverne får et socialt tilhørsforhold. Det sker en gang
imellem, at der er en tidligere elev, nuværende student, der vender tilbage og
sidder og læser sin teologi ved siden af elever, der ordner deres spansk-eller
matematikopgaver!
Jeg tænker, at det er det sociale tilhørsforhold, der siden bærer eleverne
igennem overfor de fristelser, der naturligt ligger på vejen i form af alkohol,
stoffer m.m. Musik- og dansegrupper, der også rekrutterer teenagere, har
formentlig en tilsvarende funktion.
Så arbejder man i mange, mange timer i Sydamerika, men ofte ikke særlig
koncentreret eller arbejdsintensiv! På Inti er der flere timer over middag, hvor

der ikke sker en skid, og hvor mange af de frivillige keder sig. De, vi , vil jo
gerne gøre en forskel. Så hvad skal man stille op der? Tja, man kan jo tage
sine spansk-bøger med, man kan også vælge kun at komme enten formiddag
eller eftermiddag eller man kan forsøge at starte et projekt op….. Eller
insistere på at få en praktisk opgave i hus eller have?
Jeg nævner det her, så man evt. kan være forberedt på problematikken.
Personlig har jeg været meget glad for at være af sted, også på Inti, men det
var ikke lige nemt hele tiden.
Jeg synes bestemt, at Inti er værd at støtte, både med donationer, medlemskab
af Solens Børn eller ved at være frivillig. Bare husk at lær spansk forinden…
griner.
Fillip Nielss Stehr-Rasmussen
P.S. Man er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om både det
ene og det andet. Min mailadresse er: fillipnielss@gmail.com
og mit tlf. nr. 29914984.
Jeg har også skrevet en blog – Mig og Peru – om mine oplevelser og
refleksioner undervejs. Om man starter sin søgning på google.dk, så kommer
man frem til den ved at skrive blog.gallerisofia.dk i øverste søgefelt.

Brev fra Jens om Heiydi:
Siden Heiydi er begyndt i børnehaven viser hun fremskridt. Hun trænes i
motorik, både hjemme, hvor moderen har fået vist hvordan hun skal optræne
Heiydis led, samt til selve behandlingerne. Hun får opgaver hvor hun skal
tegne i sand med begge hænder, samt løfte ting med højre hånd. Et eksempel:
Hun kan nu bruge en saks rimeligt.
Når hun er i behandling, kan man kun arbejde 20 min. ad gangen med hende,
idet hun bliver ukoncentreret, så andre ting skal ske.
Heiydi har et hæfte med en prinsesse på forsiden, som hun er meget glad for.
I hæftet er der opgaver, som forældrene kan løse sammen med Heidi. Heidi er
nu i gang med at lære at spise med ske, kniv og gaffel. I børnehaven behandles
hun som alle andre, skal rydde op efter sig, ikke tage de andres ting og dele
tingene med de andre. Dette går bedre. Familien er indstillet på, at Heiydi ikke
skal se ret meget TV, og her kun børnefilm, desuden er forældrene begyndt at
læse børnebøger højt for Heiydi, hvor Heiydi bliver spurgt, om hvad de
forskellige ting hedder: blomster, heste …osv.
Der er kommet en positiv energi over Heiydi og i hendes omgivelser.
Tak til alle jer der giver støtte til Heiydi. Det er stort at hjælpe andre. Jens.

Hvor møder i os ?
03. september kl. 18.00 på Lysglimt i Gilleleje
10. september kl. 18.00 på Lysglimt i Gilleleje
Vedr. efterårs- og julemarkeder, så har vi ikke datoerne endnu. Men følg med
på vores hjemmeside www.solensboern.dk under Aktiviteter, hvor du kan læse
om vore arrangementer mv.

